
57e jaargang no 24 dinsdag 14 juni 1988 UITGAVE:
DBUKKEBH WOLTBBS

Regellnkstraat 16

Postbus 63 • 7265 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bha,

ToldUk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 • Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

Gepaneerde snitzeis

500 gram

runder verse worst

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

150 gram

slagersham

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade
(Max. 2 kg per klant)

m

500 gram

malse bieflappen

rffisteTïakker

Deze week maakt uw Echte Bakker

speciaal voor het E.K. voetbal:

Afd. Brood:

ORANJE BAL
gevuld met rozijnen, cashewnoten
en gegarneerd met oranje cocos

Plm 450 gram

Afd. Banket:

GULLIT SNACKS
5 (ttuks (een ware tractatie)

5.98
Voderdogtip:

STROPDASTAART
D. UU

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

ueteffe

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

muziekschool

HANS SCHEERDER
Nu opgeven!!
En U bent verzekerd van een plaats
in het komende seizoen. Er is een
beperkt aantal plaatsen.

Les in: piano

orgel

keyboard

synthesizer

Alle stijlen en improvisatie.

Inlichtingen:

muziekschool

HANS SCHEERDER
de Heurne 45 - Hengelo (Gld)

te/. 05753 - 2974

Klein Westland
Kerkstraat 6

(v/h Wijnbergen)

GROENTEN EN FRUIT

- Hengelo Gld.) - Telefoon 1054

2x500 gram AARDBEIEN 3.95
2 grote KOMKOMMERS 1.95
25. st grote JAFFA SINAASAPPELS 6.95

Verkoop
Bloemenkas
GESLAAGD - GESLAAGD - GESLAAGD - GESLAAGD - GESLAAGD

§ °

l GESLAAGD f
S ^o G

g „Omdat ik er niet met m'n pet naar r.

2 heb gegooid"
w oo o
crowisao - aovvisao • aowisao • aowTsao • aowisao

NU 2 WEKEN LANG:

GEMENGD BOEKET 5.95
ROZENKOKER + KAARTJE 1.95
AARDEWERK VAAS 4.95

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) - Telefoon 1473

\

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELIHK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

VADERDAGfiets of bromfiets
Wij hebben voor u al een goede

Merkfiets
vanaf..

Bromfietsen
vanaf..

499.-
1099.-

Fiets-bromfietsspeciaHst

REIND ZWEVERINK
tekink 8, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2888

ORANJE SCHITTERT.
SEIKO HOUDT DE TIJD BIJ

BIJ ONS VINDT U DE COLLECTIE.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek M
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

Geslaagd!
Haal de gratis Diplomap

bij de Rabobank.

Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je
eigen woonplaats ligt dan ook nog gratis een
Diplomap voor je klaar. Voor het zorgvuldig
opbergen van je diploma! Je moet natuurlijk wél je
diploma meenemen. En bij de Diplomap krijg je
ook nog eens drie waardebonnen voor een gratis
kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op
moet sturen of tonen.
Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit
wat we je nog meer te bieden hebben.

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022
Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel. 05753-1336

0023

Uw Jeans Speciaalzaak

Derksen Wide Fashion
in Hengelo (Gld.)
Alle soorten jeans onder één dak

Van goedkopere tot duurdere
van strak tot wijd en extra wijd
Standaard Jeans en modische Jeans
En natuurlijk de service die wij geven
Korter maken, nauwer maken.

Kortom: alle veranderwerk GRATIS en
klaar terwijl u wacht.

Uw Jeans Speciaalzaak

KLEDING • nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32, HENGELO (Gld.). Tel. 05753-1884
's Maandags de gehete dag GESLOTEN
's Woensdags de gehele dag GEOPEND

Hengelo net effe gezelliger



KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

VERSE PALING

GEROOKTE PALING

PALING FILET

GEST. MAKBEEL

GABNALEN

ZURE HARING

HOLL. NIEUWE

Speciaal deze week:

kabeljauwfilet per kg 14.50
Heeft U onze

ZEEBANKET
al geproefd?

nu per kg 15.00

DEZE WEEK

KRUIDKOEK 3.95

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

BÜÜRTSÜPER V.D. MOND
LENOR ULTRA
PROBEER

GRATIS

wasverzachter
f 2.79 TERUG
(+ f 0.55 portokosten) op bank of giro

HOE KRIJGT U DIE f 2.79 (+ f 0.55) TERUG?

1 Knip uit het achteretilket van de fles de IL E
aanduiding (dit is uw aankoopbewijs).

2 Vul uw naam, vollediig adres, telefoonnummer
en uw bank- of girorekeningnuminerop een
briefkaart.

3 Stuur deze gefrankeerde briefkaart met het
aankoopbewijs naar:
LENOR ULTRA PROBEER GRATIS AKTIE

Postbus 2001 - 3000 CA Rotterdam

Het bedrag ontvangt u binnen 5 weken op uw
bank- of girorekening (indien u geen rekening-
nummer vermeldt, ontvangt u het bedrag in
postzegels).

U mag slechts één keer per gezin - adires mee-
doen aan deze Probeer Gratis Aktie op de
l liter fles.

Deze aktie loopt tot en met 30 september 1988
(datum poststempel) en is alleen geldig in \

Nederland.

Wi j spelen u met onze hoge
spaarrente graag de bal toe.

\

ATTENTIE
van 13-6 t/m 24-6
zeer aantrekkelijke
rente op vast
termijn 1 JAAR

Informeer vrijblijvend op ons kantoor

Ass. en mak.kantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26 -Hengelo Gld - Tel. 3000

Spaarbank

Specialisten in Spaim

HAAL HET BIJ

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

VOOR VADER

fijne fles WHISKY
Keus uit 30 soorten

Franse cognac
15 soorten

Jenever, vieux of bitter
Alles in bijpassende kadoverpakking

OOK

WIJNEN
IN KISTVERPAKKING

l, 2, 3, 6 of 12 flessen

VOOR DE JEUGD:

MARACUJA
3 flessen voor 13-00

Zie onze etalage!

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

I *Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358 i

Deze week:

ONTBIJTKOEK
van 2.50 voor j .95 £

Eigengebakken ROGGEBROOD *
van 1.40 voor

va OKHVM aa NVA • namiva HKHVM aa NV A

SE ÏÏIESSHSHBF

Vaderdagtips
Leefnet + stok -10%

Schepnetten -10%

Div. molens scherp afgeprijsd

Albatros vistas
van 29.75 voor 22.95

SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD

'S MAANDAGS GESLOTEN

T HOEKJE
Spuistraat l - 7255 AA Hengelo Gld

VADERDAGIDEETJES
Div. biermanden
Bierpakketten
Vaatjes bier + tapinstallatie
Bierglazen
Div. wijnen
Franse cognac

Stel zelf uw pakket samen en wij maken

er iets moois van.

05753-1252

Elke dinsdag:

Jeu de Boules
Sportcomplex

Hengelo Gld
AANVANG 10.00 UUR

RESERVEBRIL!

Vakantiebril-aanbieding
van 14 t.e.m. 25 juni

DUS 2 WEKEN

COMPLETE BRIL
IN DE GLASSTERKTE:

+ 1.00 - + 1.50 - + 2.00 - + 2.50 - -l- 3.00

van 49.— voor 35-"

Zo' n aanbieding past ook voor de
niet- va kantiegangers ! !

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengebG Spalstraat 27 TwelloStationsstraat9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

'S MAANDAGS GESLOTEN

Pantalons, overhemden, pullovers, sweatshirts, jacks, blazers,
sokken, dassen, pyama's, kamerjassen, hoeden, petten,

Avion - Bon Giorno ondergoed etc. etc.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

500 gram
DRÜMSTICKS
RUNDERVINKEN

KATENSPEK

CORNEDBEEF

4.65

per stuk

100 gram

100

1.45

1.68

1.38
P.S. VOLOP VOORRADIG

INGEBLIKT VLEES

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

LEUK
met
Vaderdag
* WIENER E.K.-TAART

(6 personen) 8.9S

Met dit heerlijk gebak scoort U beslist!

* HARTIG E.K.-BROODJE

per stuik 1.25, nu 4 stuks 3.98

Een zacht bolletje, gevuld met pikant gekruid
gehakt, worteltjes en stukjes ui

Speciaal gemaakt voor het smullen bij de
voetbalbuis

* Weekendtip:
De bakker «raat 2 \\ <'k«-n met 'vakantie, daarom

div. OP =OP aanbiedingen ui de winkel

BAKKERIJ R. KREUNEN
Tel. 05753-1474 Hengelo (Gld.)

De zaak voor mensen met smaak

Wij zijn met vakantie

van 20 juni t.e.m. zaterdag
2 juli
Maandag 4 juli bakken we ze weer bruin

VADERDAG 1986
Philips
scheerapparaten
Met super scheerhoofden
Met dubbele scheertechnlek
Met instelbare scheerhoogten
Oplaadbaar
Diverse modellen reeds vanaf

99.50
BRAUN SCHEERAPPARATEN

diverse modellen vanaf QQ Qfi

NIEUW!!

BRAUN BAARDTRIMMER
oplaadbaar van 170.— nu

149.»
PHILIPS BAARDTRIMMER

werkt op batterijen van 99.— nu

89..'
NOG EEN VADERDAG-TIP:

video-banden, cassettebandjes,
wekkerradio's - zaklampen

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Moeders opgelet!
veel nuttige cadeaus
voor Vader bij

B. GROTENHÜYS - textiel
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1823



In plaats van kaarten

Op 14 juni a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij willen dit graag vieren op zaterdag 18 juni

a. s.

Receptie van half vier tot half vijif in
Hotel Langeler.

ARIE EN HERMEEN EELDERINK

Juni 1988.

Sarinkkamp 20,
7255 CW Hengelo Gld.

HENDRIK RIETMAN

en
SIENTJE RIETMAN KLEIN WENTINK

zijn dinsdag 21 juni 60 jaar getrouwd.

Zij nodigen u uit voor een 'receptie

van 19.30 tot 21.30 uur in zaal Michels,

Spalstraat 45, Hengelo Gld.

7256 KL Keijenborg, juni 1988.

Zaarbelinkdijk 7.

1028 1988

Voetbal- en Athletiekverening ,PAX'

Hengelo Gld

8 juni 1928 is de V. en A,V. „PAX" opgericht

Dit is dus 60 jaar geleden.

Ter glegenhedd hiervan redpieert het bestuur
in zaal „Ooncordia", Raadhuisstraat 36 te Hen-
gelo Gld, op vrijdagavond 24 juni 1988
van 20.00 tot 22.00 uur.

Het bestuur

JUW

PLm
HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Inschrijven BRADERIE
op 10 en 11 aug. te Hengelo
voor leden van HKM en verenigin-

gen uit de gemeente Hengelo Gld.

Gaarne schriftelijke opgave bij het

secretariaat:

Kerkstraat 13, 7255 CB Hengelo Gld

Sluitingsdatum: l juli 1988.

Het bestuur

BEDANKT
voor alle fijne reacties en het

enorme medeleven bij het behalen

van het Nederlands kampioenschap

schoolvoetbal.

VOETBALTEAM

Ds J. L. Piersoitschool

Hengelo Gld

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de
>raad van Hengelo in zijn vergadering van 7 juni
1988 heeft besloten te verklaren, dat een herzie-
ning van het bestemmingsplan buitengebied
1984 wordt voorbereid betrkking hebbende op
gronden, zoals aangegeven op de bij het raads-
besluit behorende en gewaarmerkte tekening.

Het gebied wordt globaal begrensd door de
Sarinkdijik, de Gotinkweg, de Blekweg en de
Reerinkweg te Hengelo.

Dit raadsbesluit treedt op 17 juni 1988 in wer-
king en ligt met de bijbehorende tekening vanaf
17 juni 1988 voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie (sectiebestuuirszaiken) ter inzage.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 14 juni 1988.

V A D E R S
zijn nu aan de beurt
Op 19 juni mogen moeders, zonen, dochters,

vader eens extra verwennen, want dan is het

weer Vaderdag.

Bij ons kado-ideeën genoeg:

Parker pennen - Tuinboeken

Streekromans - Oorlogsboeken
(o,a. de serie van prrof.-dr de Jong)

Teken-artikelen - Foto-albums

Schrijf mappen - Ordners

Toeristische kaarten enz. enz.

Kom en bekijk het zelf voor vader

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

T.O. REMIGIUSKERK - TEL. 05753-1253

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
VERSE WORST 500 gr 4.25

HAMWORST 100 gr 1.20

HAMBURGERS per stuk 0.80

NAEGELHOLT 100 gr 2.40

VOORRADIG:

VAKANTIEVLEES in blik
UIT EIGEN SLAGERIJ

AMBACHTELIJK VERVAARDIGD

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Bij gemeentewerken wordt gevraagd een

jonge energieke

medewerker m/v
in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, die bereid is
alle voorkomende werkzaamheden in de buiten-
dienst te verrichten.

Het bezit van een geldig rijbewijs is vereist;
terwijl tractor-ervaring als voorwaarde wordt
gesteld.

Aanstelling geschiedt vooreerst in tijdelijke
dienst met een proeftijd van 6 maanden.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met vermel-

ding van leeftijd, huidige werkkring enz. te
richten aan de directeur gemeentewerken, post-
bus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld., binnen 10 dagen
na het verschijnen van dit blad.

BRAUN SHAVERS VOOR
THUIS EN ONDERWEG
Model 266 Universal: Oplaadbaar model.
Scheren en opladen is mogelijk van 100
tot 240 volt zonder omschakelen. Voor-
zien van een platina veredeld scheerblad
en tondeuse. Kompleet met etui en wand-
houder

139.-
Model 3512 universal; Systeem 1-2-3
shaver met ingebouwde oplader. Met be-
hulp van een speciaal 12 Volt snoer kan
worden opgeladen vanaf de afcku van auto
boot of caravan.
In handige kunststof etui met spdegel

209.-

winters
Soalstraat 8,7255 AC Hengelo (Gld)

ZINGEN
dat het je lief is!

Grijp de kans om ook eens van je te laten horen

en schrijf in voor de

Playback- / Soundmixshow
op 10 en 11 augustus tijdens de Braderie van de

HKM te Hengelo Gld.

Inlichtingen en opgave bij:

A. Groot Landeweer-Schröder, tel. 1232

A. Kohier, tel. 1374 of 2830

SCHRÖDERSTOFFEN

DEZE WEEK

extra veel keus
Alleen woensdag 15 juni

de hele dag

3 coupons halen
1 BETALEN

SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1- Hengelo G ld. Telefoon 05753-1232

Malsovit, gezond, snel en
voordelig afslanken kost
maar f 1.75 per dag.
Excl. verkrijgbaar bij:
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Te koop Alpenkreuzer

Select met oplooprem
4 pers., bouwjaar 1986
Tel. 05753-2846

Overtollig materiaal na
schoonmaak of zolderop-
ruiming is goed geschikt
voor de Rommelmarkt van
Crescendo.
De muziekver. Crescendo
roert de trom op zaterdag
25 juni a.s. met haar jaar-
lijkse rommelmarkt, nabij
de Welkoopwinkel te Hen-
gelo Gld. Kleding kan er
ook bij.

Gevraagd werkster voor
een halve dag per week.
Brieven onder no. H.G. 24
bureau de Reclame

Gevraagd vakantiehulp

voor plm 8 weken op
varkensfok- en mestbedrijf
Maatschap Hakvoort,
Tel. 05753-2317

Te koop eiken salontafel
140x60 cm bij G. J. Jansen
Kruisbrinkseweg l, Toldijk
Tel. 05755-2222

Te koop alle soorten kool-
planten, selderij, peterselie

knolselderyplanten en bies
lookpollen. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

UN BEGRIP IN GANS NEDERLAND

NORMAAL
INTOLDIEK

veur 't twaalfde joar
opVRI'JDAG24JUNIa.s.
bi'j Flophouse

De hökeri'j in en
rondumme de grote
feesttente begint
urn half achte
's oavens.

Veurv-erkoop bi'j:

Jeugdsoos Flophouse, Toldiek

café de Zwaan, Hengel

café de Engel, Steendern

café 't Winkeltje, Zutphen

café Sesink, Boak

café de Herberg:, Vorden

café de Kuif, Hoog Koppel

Sutterland, Dujrkum

Veurprogramma: THE O (vrogger de Q65)

HANSKADUO
Bus dat wöt weer bastens heavig

Zondag 26 juni:

KOFFIECONCERT
met de Glanerbrugger muzikanten
Gait uut 't Klooster
NORMAAL
Aanvang 11.00 uur

Voorverkoop bij:

Spar Mart, Steenderen slagerij Drievefr, Baak

café de EngeU, Steenderen café de Ruif, Hoog Keppel

café Den Bremer, Toldijk café de Herberg, Vorden

slag-erij Aalderink, Toldtfk boekhandel Wolters, Hengelo < • ; < !

Te koop 2.50 ha kuilgras
Enzerink, het Stapelbroek
l, Hengelo Gld,
tel. 05753-7229

Te koop g.o.h. bankstel,
eiken. B. Regelink, Vor-

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

B^ .J O.» * «A denseweg 36, Hengelo Gld.
Voor familio- en handolsdrukwerk Hoozogaarde Sport ™. «na*»

Spatstraat 13, Hengelo Gld
H l l •• in ii v i AT IIP n + mwr Te hu'ur mooie woning,Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455 Te k™p °^ *•** c

 Pim hait JUH.
i.z.g.st., APK 02-'89. Tel. 05753-1320
Na 18.00 uur. 05753-3168

VAN UW TEXTIELSPECIAALZAAK

Dames Big
Shirt
In verschillende
dessins en
kleuren.
Maten: S,
L en XL

M

Stran diaken

Afmeting:
100 x 185 cm

VAN

Dames badstof slip
In diverse kleuren
Maten: S, M en L

VOOR 37,50

VOOR

ROOI
Sport&Mode

VOORDEEL TIPS SfMtetnuU 13 • Henrelo Gld • TeL 06789-1996 6

VADERDAGKADO'S
VAN

TACX SCHOENMODE
SCHOENEN

SLIPPERS

PANTOFFELS

PORTEMONNAIES

KOFFERS

PARAPLUIES

enz. enz. enz.

Tot ziens bij
Tacx schoenmode

Raadhuisstraat 27 • Hengelo Gld

t.o. gemeentehuis - Tel. 05753-2547



DS. J. L PIERSONSCHOOL NED. KAMPIOEN
arm •

De Ds. Piersonschöol uit Hengelo is zaterdag 4 juni
de fiere winnaar geworden van het Nederlands kam-
pioenschap school voetbal. Het Hengelose elftal won
in de Adelaarshorst te Deventer van Het Startblok
uit Rotterdam met 2-1 in de finale.
Bij thuiskomst wachtte de ploeg een groots onthaal
in Hengelo en op het gemeentehuis.
„Bas Koens gaf de voorzet. De keeper miste en Arjan
Gootink liet de bal gaan voor mij. Toen schoot ik hem
er in". Dat is het verhaal van de 13-jarige Jan Willem
van der Velde, die met dit doelpunt de held van de
ploeg van de Piersonschöol werd. Eerst had Gerdo

Bruil met een schitterende kopbal de gelijkmaker ge-
scoord na een 1-0 achterstand en zoals gezegd op
laconieke wijze werd het 2e doelpunt gescoord.
Een bijzonder leuke ervaring aldus directeur Jan
Rhebergen van de Piersonschöol. De jongens waren
niet echt zenuwachtig. In feite zijn ze naar het kam-
pioenschap toegegroeid. We hebben ze niet opgefokt,
maar gezegd er een leuke dag van te maken.
„In de rust zei onze coach (Gewit van Egmond), dat
we die ene goede speler goed moesten afdekken
aldus aanvoerder René Weustenenk. En dat die woor-
den hebben geholpen, bewees wel de uitslag.

Bij thuiskomst bleek dat Hengelo trots was op „hun
jongens". Want direct na aankomst volgde voor de
kampioenen een feestelijke intocht.
Begeleid door de chr. muziekvereniging Crescendo
en vele spandoeken ging het richting gemeentehuis
waar de voetballers werden ontvangen door het ge-
meentebestuur.
Burgemeester van Beeck Calkoen, wethouder N. van
Petersen en gemeentesecretaris K. Verhoeff zorgden
ervoor dat het team in de bloemen werd gezet.
Vanaf het balkon van het gemeentehuis namen de
kampioenen het applaus van de vele honderden belang

stellenden in ontvangst.
De burgemeester: Hier staan voor u de kampioenen
van Nederland Een avond om niet te vergeten Op
een bescheiden manier en niet naast de schoenen
lopend hebben de jongens wat laten zien.
Het team van de Piersonschöol wordt gevormd door
Frank Teunissen, Jordy Teunissen, Arno Harmsen,
Jerry Hesselink, Arjan Gotink, Bas Koens, Jaap Har-
bers, Gerdo Bruil, René Weustenenk, Jan Willem van
der Velde, Mark Harmsen en Bart Jan Klein Wassink

GEMEENTENIEUWS

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 7-6-'88.

De gemeenteraad van Hengelo heeft in zijn vergade-
ring van 7 juni 1988:
1. de notulen van de vergadering van 3 mei 1988 vast-
gesteld.
2. besloten niet over te gaan tot een partiële herzie-
ning van het bestemmingsplan buitengebied 1984 t.b.v.
de heer H. Biezeman, alhier, voor het vestigen van
een créperie e.a.
3. medewerking verleend en geweigerd aan een ver-
zoek voor de aanschaf van leerlingensets t.b.v. de
Ds. J. L. Piersonschöol.
4. besloten tot wijziging van diverse rechtspositiere-
gelingen.
5. ingestemd met een wijziging van de I.Z.A.-regeling
Gelderland.
6. een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop
van hard- en software tengevolge van de invoering
van G.B.A.
7. ingestemd met het voorstel inzake de toekenning
van gelden in het kader van het flankerend ouderen-
beleid over het jaar 1988.
8. een voorbereidfingsbesluit genomen betreffende de
aanleg van een golfbaan op landgoed 't Zelle.
9. een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop
van een tractor en wegenschaaf, een klepelmaaier en
een Landrover-turbo.
10. het besluit genomen dat er voldoende gelegenheid
is voor het volgen van openbaar onderwijs voor de
jaren 1989 t.e.m, 1922.
11. medewerking verleend inzake het herstel van scha-
de tengevolge van vandalisme aan de R.K. basisschool
„De Leer".
12. medewerking verleend inzake het herstel van
schade tengevolge van vandalisme aan de R.K. St.
Bernardusschool te Keijenborg.
13. medewerking verleend inzake het creëren van een
inbraakwerende ruimte in de R.K. St. Bernardius-
school te Keijenbong.
14. besloten tot wijziging van het garantiebesluit in-
zake de bijdrage in de liquidatiekosten van de
Stichting Jeugdtandverzorging Oostelijk Gelderland.
15. ingestemd met een wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling Samenwerkingsverband Oost-
Gelderland.

8E WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Op zondag 3 juli organiseert de RTV Vierakker-
Wichmond in samenwerking met de HKM en onder
auspiciën van de KNWU, de 8e wielerronde van Hen-
gelo GLd.
Ook dit jaar is het parcours weer in het centrum van
Hengelo Gld gelegen en de lengte bedraagt 1500 mtr.
Op veler verzoek, o.a. van de Hengeloërs zelf, wordt
er ook gekoerst om het kampioenschap van Hengelo.
Aan deze wedstrijd mogen enkel ingezetenen meedoen
De deelname dient echter minimaal 20 personen te
zijn, ander gaat de wedstrijd niet door.
Men kan zich hiervoor opgeven bij G. Herink, tel.
05753-3365.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uiur Enkel Hengeloërs
13.45 uur Liefhebbers-Veteranen 50 km, 34 ronden
15.15 uur Nieuwelingen 40 km, 26 ronden
16.30 uur Amateurs 80 km, 54 ronden

DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES
Door een werkgroep vande KPO is al meerdere jaren
met succes een ontspanningsdag georganiseerd voor
alleenstaande dames (dus ook niet-leden).
Alle gezindten zijn van harte welkom.
Dit jaar wordt deze dag gehouden op woensdag 7 sept
Op het programma staat een bezoek aan een groot-
handel in handvaardigheids materialen in 's Hei togen
bosoh en aan „de Ster" in Nieuw-Kujjk, waar 's mid-
dags een show van Vader Abraham zal worden mee-
gemaakt.
Als afsluiting een diner en een gezellig samenzijn
in „de Ster".
In verband met plaatsbespreken voor de show, op-
gave tot uiterlijk l augustus a.s. bij R. Besselink,
Hengelosestraat 16, Keijenborg, tel. 1327.

POSTZE*GELCLUB KOMT BIJEEN

Ongeveer een maand geleden werd in Hengelo Gld
een afdeling van de Globe opgericht.
Er werd toen besloten éénmaal per maand bijeen te
komen in de zaal van Hotel Leemireis.
De eerste bijeenkomst zal dan nu dus zijn op maan-
dag 20 juni a.s. Het plan is om steeds iedere derde
maandag van de maand hiervoor te reserveren.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Er is ge-
legenheid om zegels te ruilen.

GEMEENTENIEUWS

De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd
op het bepaalde in de artikelen 22 en 135 van de
Algemene plaatselijke verordening.
Volgens deze artikelen is het verboden, de weg (hier-
onder vallen o.a. ook de bermen, trottoirs, stoepen
en parkeerstroken) of de openbare grond voor de
uitoefening van een beroep, bedrijf of handel te ge-
bruiken als werk-, opslag-, berg-, verkoop- of sorteer-
teerplaats, dan wel voor enig ander doel, niet over-
eenkomstig zijn bestemming, in gebruik te nemen of
te hebben.
Ook is het verboden op, aan of over een weg een
voorwerp, niet zijnde een voertuig te hebben dat hin-
derlijk, dan wel gevaarlijk is, dan wel hinder of ge-
vaar kan opleveren.
Geconstateerd is dat er de laatste tijd con-
tainers zodanig worden geplaatst op trottoirs en we-
gen dat voetgangers en het verkeer hiervan ernstige
hinder ondervindt.
Zonder vergunning van burgemeester en wethouders
is het echter verboden dergelijke containers te
plaatsen.

GEMEENTENIEUWS

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening
houdt op dinsdag 21 juni 1988, om 18.30 uiur, een open-
bare vergadering in het gemeentehuis.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Verslag van de vergadering van 5 mei 1988.
3. Verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19
WRO van Veenendaal Supermarkten b.v. te Zutphen
voor het oprichten van een supermarkt aan de Spal-
straat-hoek Zuivelweg te Hengelo.
4. Verzoek van de fa. Besselink te Keijenborg om me-
dewerking m.b.t. de bouw van een tweede bedrijfs-
woning en een opslagruimte.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

GEMEENTENIEUWS

In verband met de te houden wiel er ronde in het dorp
Hengelo op zondag 3 juli a.s. zullen op die dag tussen

12.00 en 18.00 uur een aantal wegen worden gesloten

voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Het betreft de navolgende wegen:

a Spalstraat, b de Bleekstraat vanaf de Spalstraat

tot de Oude Varsselseweg, c Asterstraat, Rozen-

straat, Leliestraat, lekink, Korenbloemstraat, Mei-

doornstraat, Prunusstraat, Tramstraat, Kamp-

straat, St Michielsstraat vanaf de Rozenhoflaan tot

de Spalstraat, Raadhuisstraat vanaf de Bannink-

straat tot de Spalstraat, Zuivelweg.

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERO
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806
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Huilers noemen we ze. bn nun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet
in staat om op eigen kracht in leven te blijven.
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp!

In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood gered.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het
insturen van de bon zet u een eerste stap in de
goede richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N

1 BON |
i Jajkredeenzeehondeleven! i
i Maak mij donateur en stuur een acceptgiro i
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Wilt u het luxe, leuk of praktisch houden op vaderdag?

U kunt het zo
gek niet bedenken,
of uw
Eurodrog/st
heeft het wel...

Drogisterij • Parfumerie • Schoonheidssalon

Felix Takken kamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

COnCORIDIP
brengt al uw partijen en andere
evenementen voortreffelijk
onder dak

Oofc voor koude en/of warme

buffetten in of buitenshuis

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

ALGEMENE VERGADERING

VAN DE
RABOBANK te HENGELO GLD.

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank Hengelo Cld. B.A., haar
leden op tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering die ge-
houden wordt op dinsdag 28 juni
1988 om 20.00 uur in Hotel Leem-
reis, Spalstraat 40 te Hengelo Cld.

Verkorte agenda

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Verslag 1987
• Verkiezing leden Bestuur en

Raad van Toezicht
• Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen
van de vorige vergadering alsmede
het verslag 1987 liggen vanaf heden
op het hoofdkantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

Rabobank

De Rabobank is
een coöperatieve
bank. Dia een
bank met leden.
Leden die door
middel van leden-
vergaderingen en
het door hen
gekozen bestuur,
invloed kunnen
uitoefenen op het
beleid van hun
plaatselijke bank.
Dat is een garantie
voor u, dat bij elk
advies dat de Rabo-
bank geeft het
belang van de
leden en clilnten
zwaar weegt.

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

COMPOST

TURFMOLM

TUENTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld

TeL 05753-1424

Werkgroep G.O.J. zoekt
nog steeds gastadressen
voor jongeren. Voor inf.
tel. 2238 (05753).

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat 14, 7255 AC Hengelo (G/d.J

Tel. 7285

Het adres
voor prachtige

vaderdag
cadeaus

Scheerapparaten M CA
3-kops v.a. 9O.3U

transistorradio'» •
radio-cassetterecorders
cassetterecorders • bureaulampen
pechlampen • zaklantaarns

VAKANTIE IN BINNEN- OF BUITENLAND
Ga gerust uw gang, maar kom eerst veor uw
REISVERZEKERING naar

gerrits + lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80
p.d.

kinderen vanaf f 0.60
p.d.

Auto- en motorcascoverzekering

(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753 - 3000
BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL. 08340 - 34025

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-
ringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adviezen. «3

lüdNVMJ

KADO'S VOOR VADER!!

HARMSEN

Bannlnkstraat 4

7255 A W Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

Tuinberegeningspompen

v.a. 198.00

Fonteinpompjes v.a. 119.00

Barbecue's v.a. 24.90

Heggeschaar elektr. v.a. 129.00

Vele soorten

TUIN- en HANDGEREEDSCHAP

Zie onze speciale
Vaderdag-folder!

OOKWOR
VADERS DIE
METVAN
VOETBAL
HOUDEN.

Als hij maar weet dat
jij van hem houdt. Zo'n
blijk van waardering is
waardevol, maar hoeft
niet duur te zijn nu er een
extra voordelige Seiko

1) vaderdag selectie is.
Da's toch sportief van
de Official Timer van
de Europese Kampioen-
schappen
Voetbal.
Kom kijken
en kiezen.

SEIKO

Vaderdag-geschenken
portemonnaies

portefeuilles

sigaretten-etui's

clipper- en diplomaten-
tassen

weekendtassen en koffers

parapluies, kort en lang

wandel- en steunstokken

BOERMAN
lederwaren

SPALSTRAAT 10 • HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1379

Speciaal voor Vaderdag!
Grote sortering SANDALEN
in de kleuren grUs en bruin van 79.95 nu

69.95
LEREN MUILEN

van 69.95 nu 49.95

Div. QUICK SPORTSCHOENEN
Ook zeer geschikt voor het tennissen nu

45.00
MASSAGE SLIPPERS
met prikkels
stimuleert de bloedsomloop nu 15.00

TRAININGSPAKKEN
GLANS van 125.— nuj voor 110.00

TRAININGSPAKKEN
KATOEN, 3-kleurig van 99.— nu 70.00

Verder «en UITGEBREIDE KOLLEKTIE

portemonnaies, portefeuilles

JAN EN RIEK HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - 7256 AX KeUenbotr?

Telefoon 05753-1669

Alle REPARATIE
in eigen werkplaats
TEVENS KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR

PEDICURE en STEUNZOLEN

19 juni VADERDAG
Verwen 'hem 's /met o.a.:

Windbuks
Scheerapparaat
Zomerstoel
Tuin gereedschap
Te veel om op te noemen

DIT TE KOOP BIJ:

FA. JANSEN-Smid
Bleekstraat l - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1360

Horlogerie^Dud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (GW) Tel. 05753-1374

SEIKO'

Zaterdag
25 juni

nabij Welkoop-winkel,
Spalstraat, Hengelo Gld

ROMMEL-
MARKT

CHR MUZIEKVER.

„CRESCENDO"

GROTE AANVOER

VAN MATERIAAL



Bovenaan
vaders

• ••

Als vader hard aan
'n nieuwe fiets toe
is, geef 'm dan 'n
Gazelle.
Ook alvast voor
z'n verjaardag.
En geef 'm in de
komende tien jaar
weer stropdassen,
want van zijn
Gazelle heeft hij
nog jaren plezier.

Vaders fietsen
graag Gazelle

F A. SLOTBOOM
Kfefondoip U-Hengelo Cld-T«l. 05753-7278 f* A'T F l l F

Gazell» fiKMn rl|d«n op Vredett«in banden.

Dit laatje
niet schieten.

Goudgele

Bananen

kg

Verse

Aardbeien

500 gram

Rauwe

boerenham

100 gram

Eiersalade

250 gram

179

199

199

339

WAARDEBON

500 gr Boerengehakt +

500 gram Speklappen

AOAsamen \JJ ^̂  ̂ J

Zaterdagvoordeel:

Schoudertïlet- ^̂  ^̂

rolladc ftOA

Ma. en di. 20 en 21 juni:

Mager runder- f f^ f^

gehakt kg CU <f ö

Vloersnyder met ̂ ^ ^̂

sesam m
 ] \ \f

gratis gesneden ^
m ' *

AH vanillevla ji M mm

liter 145

Hooghoudt

jonge jenever / R R
liter 11 \JJ

Inmaak brande-

wijn Mispelblom j A *\

liter 1 / "̂

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

l

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren «n bedrijven

Telefoon 057&4-400-460

hikon
zonweringen

uw /evercrncier voor al uw

verfica/e en horizonfa/e

zonweringen

W/j zijn gespecialiseerd in

Rolluiken IHeroal)

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM
Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

Showroom geopend vrijdagavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor afspraak belten: 05753-1048

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

• Particuliere ritten

• Bouw- en trouwritten

• Ziekenvervoer voor OGZO, IZA en alle
andere fondsen naar medische Instellingen
door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

Taxibedrijf Bert Lammere
Zelhemseweg 8, 7255 PS, Hengelo (Gld.)

TEL. 3005

VOORJAARSAKTIE
LMval sclwmten Rc*u*en Uvfcieien Knft/Tena» Vlakhangend

tchemwn tenen

**\

va. 199.-: v.a.185.-; v.a.679.-; v.a. 579.-; v.a.238.-

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

* alle soorten zonwering
* kunststof ramen/deuren
* kunststof schrootjes
* plissé gordijn luxaflex +

vertikale lamellen

EUGELINK
ZONWERING

Berkenlaan 56, Hengelo.(GlcL),
tel. 05753-1210

(Ook 's avonds en in het weekend)

\£/J

Memelink

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en

ZONDAG 19

Zondag

Keijenborgs
Raadhuisscraat oo ieler- o-

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 03753-2019

POLJTIE-INFOBMATIE

van de Rijkspolitie te Hengelo Gld

Week 31 mei t.e.m. 6 juni 1988, 2e jaargang no. 21
31 mei: Een aanrijding op de Voidenseweg buiten de
bebouwde kom. Een brorofietsbestuuirder reed over
een steen en raakte de macht over het stuur kwijt.
Hij kwam ten val en landde op de rijbaan. Op dat
moment naderden er gelukkig geen auto's. Met een
beenwond is hij afgevoerd per ambulance naar het
ziekenhuis.
De 2e aanrijding op de Ruuirloseweg ter hoogte van
't Zelle schepte een personenauto een overstekende
reebok. De reebok kan het niet meer na vertellen.
Aan de personenauto ontstond materiële schade.
Op de hoek lekink-Aaltenseweg heeft men op 28 of
29 mei een stenen tuinhek vernield. Dader (s) onbe-
kend. Heeft iemand iets gezien of gehoord?
Aan de Fokkinkweg werd ingebroken. Op klaarlichte
dag (tussen 13.30 en 17.20 uur) heeft men een raam
geforceerd en is men de woning binnengekomen. Wat
er vermist wordt is niet exact bekend,
l juni: een rustig dagje.
2e juni: te Hengelo Gld rondom het sportpark werden
4 rijverboden opgelegd. Alle 4 hadden net iets te veel
gedronken om verder te mogen rijden.
Nog een woninginbraak en wel aan de Rozenstraat
Ook overdag (tussen 14.00 en 21.00 uur) heeft men
via een bovenlicht een daaronder gemonteerd draai-
raam geopend en is men de woning binnengekomen.
Er worden diverse sieraden vermist. Van de dader(s)
ontbreekt nog ieder spoor.
3 juni: geen noemenswaardige gebeurtenissen.
4-5 juni: Op de Lankhorsterstraat werd een bestuur-
der van een personenauto gecontroleerd daar hij nogal
opvallend slingerend en slippend over de weg ging.
En ja hoor, de bestuurder had te diep in het glaasje
gekeken. Tegen hem zal proces-verbaal worden opge-
maakt.
5 juni. Op de Zelledijk t.h.v. de Helderboomsdijk
heeft een motorrijder „vergeten" de bocht te nemen.
Het gevolg: de motor aan puin. De motorrijder met
verwondingen naar het ziekenhuis. De oorzaak: drank
Ook deze bestuurder had te diep in het glaasje ge-
keken en dacht misschien met deze aktie Ned. kam-
pioen te worden, doch helaas. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.
6 juni: Op de parkeerplaats van een discotheek te
Hengelo Gld (Concordia) waren twee jongelui met
elkaar slaags geraakt, nadat eerst in de disco e.e.a.
door hen was verbouwd. Ter plaatse gekomen werd
de woede van de twee op ons af geraigeerd. Gevolg:
over en weer vielen rake klappen. De twee „disco-
gangers" waren totaal doorgedraaid en reageerden
zich af op alles wat Los en vast zat. De twee zijn aan-
gehouden en ingesloten. Tegen hen zal proces-ver-
baal worden opgemaakt.
Advies: drink geen alcohol als je nog achter het stuur
moet. Zorg voor goed hang- en sluitwerk aan uw wo-
ning om het de inbrekers in ieder geval moeilijk te
maken. H. de Voer

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JUNI

Verzorgingscentrum „De BleUke"

9 uur ds Hendriks, H. Avondmaal

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds van Thiel

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds van Dorp

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12- t.e.m. 15-jarigen)

Vrüz. Herv. kerk

10.30 uur mevr. Rappel

Avond-en weekenddienst doktoren

rijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 13 te-on. 19 juni

Th. J. Hanrath, telefoon 1277.

Apotheek .Hengelo Gld, Spalstraalt 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: ma. t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.ean. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 05753-1397
Keijenborg: Past Thuisstraat 18 tel 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

B.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 18 juni: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 19 juni: 10.00 uur Woord- en Gomm.dienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

K.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappeujke Dienstverlening

Centr. kantoor: corrAdres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendopwi^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotteweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.60 uur.


